ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ PÁLYÁZATI RENDSZER

A 2020. évi Érték és Minőség Nagydíj Pályázat értékelése
Az idei esztendő alaposan felforgatta az eddig jól működő rendszereket, le kellett lassítani a tempót. A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben a gazdaság különböző területein tevékenykedőknek – szinte minden
ágazatot érintve – komoly, de eltérő nehézségekkel kell megküzdeniük. Nem is gondoltuk volna, hogy a 2020.
évre meghirdetett mottónk – „Étkezzünk egészségesen, hogy egészségesen élhessünk!” – különös és kiemelt
jelentést kapott.
A Kiírói Tanács fontosnak tartja, hogy minden lehetséges módon és erővel segítse a gazdasági növekedés újraindítását. Ezért a vészhelyzet ideje alatt is helytálló gazdálkodókat többletpontokkal is jutalmazta a zsűrizés
során. Az Érték és Minőség Nagydíj küldetésévé vált, hogy a tanúsító védjegy használatával tovább csökkenjen
a gazdálkodók kiszolgáltatottsága és javuljon termékeik, szolgáltatásaik jövedelmezősége és értékesítési pozíciójának erősítése.
Egyre fontosabb a szerepe azoknak a megkülönböztető jeleknek, védjegyeknek, amelyek a kiemelkedő eredményekre és teljesítményekre hívják fel a ﬁgyelmet, ezáltal biztonságot és megbízhatóságot sugallnak. Az Érték és Minőség Nagydíj pályázati rendszere hidat teremt a különböző gazdasági ágazatok között, egyben az
elhívatott szakemberek áldozatos munkájára fókuszál, amely során különös ﬁgyelmet szentelnek a természeti
környezet védelmére, ugyanakkor modern eszközökkel válaszolnak a globális kihívásokra is.
A díjazott pályázatok alapját képezhetik egy tanúsított és ellenőrzött exportképes termékkörnek. A védjegy
ugyanakkor segítséget nyújt a fogyasztóknak tudatos vásárlásaikhoz. Feltüntetése közvetlen pozitív üzenetet
hordoz, direkt módon irányít az eligazodásban.
A rendkívüli körülmények miatt csökkent a pályázatok száma, sőt a határok lezárásával csak a hazai vállalkozások tudtak a megmérettetésen részt venni. A dokumentumok összeállításának gondossága viszont határozottan emelte a színvonalat. Minimális hiánypótlásokra volt csak szükség. A pályázatok nívója miatt, nagy örömünkre, elmaradtak a zsűrizés alatt a viták és a különböző álláspontok ütköztetései.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatot 2020-ben a DIAMOND Szervezőiroda Bt. (a védjegyalapítók megbízásából a pályázat szervezési és lebonyolítási teendőit koordináló és végző szervezet), a Hajnal Húskombinát Kft.,
a Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt., a Poli-Farbe Vegyipari Kft., a ProfessionCert Kft. és a SZÁMPONT Számítástechnikai és Oktató Központ Kft. írta ki és valósította meg.
A pályázati rendszer fővédnöke Dr. Latorcai János az Országgyűlés alelnöke.
Együttműködő szakmai támogatója a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.
A pályázati rendszer kiemelt támogatója a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága, külhoni támogatója a Romániai Magyar Demokrata Szövetség.
Az idei díjazottak között többségében közép- és kisvállalkozás található, de mezőgazdasági kistermelő és alkotóművész is azonosulni tudott a pályázat céljaival és annak kiemelten meg is felelt.
Pályázatok cégforma szerint
Magánszemély
Kisvállalkozás
Közép- és nagyvállalkozás
Összesen:
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Pályázók száma (db)
2
16
21
39

%
5
41
54
100
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 Egyéni vállalkozó

 Kisvállalkozás

 Közép- és nagyvállalkozás

Egy pályázatban egy termék vagy termékcsalád szerepelhet. Egy termékcsalád maximum 10 termékből állhat.
Nem képezheti pályázat tárgyát olyan technológiai eljárás, amely nem testesült meg termékben, illetve olyan
szolgáltatás, amely a pályázat benyújtásakor nem került bevezetésre.
19 díjazott pályázat önálló terméket, 20 pályázat pedig termékcsaládot mutatott be.

 Önálló termék

 Termékcsalád

Voltak, akik több pályázattal is szerepeltek, de azzal a lehetőséggel is többen éltek, hogy közös pályázattal induljanak a megmérettetésen.
Összességében 33 pályázó részesült elismerésben. 26 pályázó nyújtott be egy-egy önálló pályázatot, 2 pályázó
2-2 közös pályázatot, 2 pályázó 2-2 önálló pályázatot, egy pályázó 3 önálló és 1 közös pályázatot, egy pályázó 3
önálló pályázatot, egy pályázó egy közös pályázatot nyújtott be.
A pályázók megoszlása
pályázati lehetőségek szerint
Egy pályázó egy pályázattal
Több pályázó Közös pályázattal
Egy pályázó több pályázattal
Összesen:

Pályázók száma (db)

%

26
4
9
33

79
12
9
100%

Több pályázó Közös
pályázattal
12,12%

 Egy pályázó egy pályázattal
 Több pályázó Közös pályázattal
 Egy pályázó több pályázattal
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Egy pályázó egy
pályázattal
78,79%

Egy pályázó több
pályázattal
9,09%
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Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogát független szakértői testület javaslata alapján az
Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa ítéli oda, melyet magyar és angol nyelvű díszoklevél tanúsít és
a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea jelképez.
A pályázatok vizsgálata több fordulóban rosta jelleggel zajlott, tehát minden fordulóban kiestek azon pályázatok, akik a szigorú követelményeknek valamilyen szempontból nem tudtak megfelelni. Viszont az utolsó zsűri
fordulóra bent maradt pályázatok közül – a szigorú vizsgálatok ellenére – a főzsűri az összes pályázatot alkalmasnak tartotta az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatára, melyet a Kiírói Tanács egyhangúlag, maximális pontszámmal elfogadott és jóváhagyott.
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát és hozzá kapcsolódóan a kitüntető cím viselését az
elmúlt évhez képest kevesebb pályázat érdemelte ki, mert a koronavírus-járvány okozta gazdasági csökkenés
miatt lényegesen kevesebben pályáztak. A kevesebb számú, de nagyon színvonalas pályázat közül a legkiemelkedőbb pályázatok és pályázók, ezen felül még a Kiírói Tanács által alapított nívódíjakban is részesültek.
A pályázatokat értékelő szakmai zsűri és a felkért szakértők jól alátámasztott javaslatok alapján tették meg javaslatukat a Kiírók Tanácsa felé.
Az értékelésnél ﬁgyelembe kellett venni:
− a pályázati dokumentáció tartalmi és esztétikai teljességét;
− a pályázatra benyújtott áru/árucsalád, szolgáltatás biztonságosságát, megfelelőségét, minőségét, újszerűségét, piacképességét, gazdasági hasznosságát, exporterejét;
− az energiatakarékos, környezetbarát megoldások alkalmazását, a fogyasztónak kínált előnyöket;
− a megfelelőséget igazoló, harmadik fél – tanúsító szervezet – által kiállított tanúsítványt vagy szakvéleményt;
− a szakértők állásfoglalását;
− a minősített, akkreditált laboratóriumok vizsgálatainak eredményeit;
− minőségirányítási rendszer alkalmazását (például: ISO, vagy élelmiszerek esetében HACCP);
− a szellemitulajdon-védelmi tudatosságot;
− a forgalomba hozatal jogszabályi feltételeit;
− korábban elnyert díjak, tanúsító védjegyek meglétét;
− a fogyasztónak kínált önként vállalt plusz előnyöket;
− a pályázati anyagokban szereplő pénzügyi adatok hihetőségét és hitelességét;
− lényeges hatósági kifogásokat, intézkedéseket, elmarasztalásokat, folyamatban levő vitás ügyeket;
− kreatív ötleteket, szokatlan és újító, jövőbe mutató megoldásokat;
− a munka- és tűzvédelmi előírások meglétét, azok betartását.
A pályázott árukat, szolgáltatásokat a pályázati felhívás és eljárásrendben foglaltak, valamint a hatósági előírások alapján a megbízott külső szakemberek és a Kiírói Tanács képviselői, szükség szerint laboratóriumi vizsgálatokkal, helyszíni ellenőrzésekkel és próbavásárlásokkal is vizsgálták, minősítették.
A Kiírói Tanács döntése alapján a legkiemelkedőbbnek ítélt pályázatok elnyerték az Érték és Minőség Nagydíj
Tanúsító Védjegy használatát, amely az odaítélés évétől számított egy esztendeig díjmentes. A védjegy használatára vonatkozó jogokat és kötelezettségeket a Védjegyhasználati Szerződés rögzíti. A védjegy egy éven túli
használata csak az utóellenőrzés pozitív állásfoglalása esetén lehetséges és már díjköteles. A Kiírói Tanács által
felkért szervezet a díjazott árukat és szolgáltatásokat nem csak megfelelőség, hanem a díjazott általi publikálás
szempontjából is ellenőrzi. Negatív változás esetén a védjegy használatát felfüggesztheti, vagy végső soron
visszavonhatja. A védjegy használatában bekövetkezett változások nyilvánosságra kerülnek.
A beérkezett pályázatokat vizsgálva örömmel volt megállapítható, hogy a pályázatok igényes tartalma és kivitele magas mércét állított a zsűri elé. Azok a termékek és szolgáltatások, amelyek a végső megmérettetésen is
győzedelmeskedni tudtak, nemzetközi mércével mérve is a legkiemelkedőbb szakmai színvonalat képviselik.
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Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa az utolsó zsűri fordulóig eljutott és bírált pályázatok 100%át méltónak ítélte a Tanúsító Védjegy viselésére, ez reális tükörképe a pályázatok színvonalának.
Optimizmusra ad okot, hogy a vállalkozások a nehézségek ellenére objektív megmérettetésen is részt akarnak
venni, és a kiválók büszke táborához tartozni. A pályázók nagy része kis- és középvállalkozó, sőt pályázott szabadalommal rendelkező vállalkozás is. Ez örömteli és üdvözlendő folyamat folytatását jelzi, hiszen azt tükrözi,
hogy a gondok ellenére a továbblépés lehetőségét abban látják, hogy kiválóságukat független bíráló szervezet
is alátámassza. Elmondható tehát, hogy egy olyan minőségi megmérettetés, mint az Érték és Minőség Nagydíj
Pályázati Rendszer és a hozzá kapcsolódó védjegy minden körülmények között szükséges, hiszen a tanúsított
minőség igénye a termelők, gyártók, szolgáltatók részéről is felmerül.
A bírált pályázatok 10 pályázati témakörhöz kapcsolódtak, változatos gazdasági palettát lefedve. Minden pályázatnál megﬁgyelhető a felhasználók, fogyasztók mind magasabb szintű kiszolgálására való törekvés.
A díjazottak többsége, közel 60%-a rendelkezik már valamilyen minősítéssel, díjazással. Ezek a pályázók azt
vallják, hogy minden megmérettetés objektív mérce, amely a fejlődés mértékét, irányát szimbolizálja. Szerintük
az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy viselése kiválóságukat, cégüket, innovatív munkájukat is minősíti.
Törekvésük, hogy minél több termékükön, szolgáltatásukon látható legyen olyan megkülönböztetés, amely a
MINŐSÉG EMBLÉMÁJAKÉNT segíti a fogyasztót az eligazodásban.
A többi pályázó azt vallja, hogy inkább egy magasabb mérce szerint minősítteti magát először, mert az elért
kitüntetés magasabb szintre emeli pályázatát.
Elismerések megoszlása
Egyéb díjazással még nem rendelkező
Egyéb díjazással már rendelkező
Összesen:

Pályázatok száma (db)
16
23
39

%
42
58
100%
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A győztes pályázatok több mint 90%-a a kézzel fogható termékek körébe sorolható, míg kevesebb mint 8%-a
kapcsolódik valamilyen szolgáltatáshoz. Sajnos a csekély számú szolgáltatáshoz kapcsolódó pályázat is a kialakult helyzet miatti szigorítások következménye.
Pályázati lehetőségek
Szolgáltatások
Termékek
Összesen:
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Pályázatok száma (db)
3
36
39

%
7,69
92,31
100%
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 Termékek

 Szolgáltatások

Díjazottaink csaknem az egész ország területéről érkeztek, 59%-uk vidéken tevékenykedik, míg 41%-uk kötődik
a fővároshoz.
Területi megoszlás
Vidék
Budapest
Összesen:

Pályázatok száma (db)
23
16
39

 Budapest

%
59
41
100%

 Vidék

A díjnyertes pályázatok az ország 13 megyéjéből érkeztek az ország összes régióját érintve, természetesen jelentős mennyiségű díjnyertes pályázattal büszkélkedhet a főváros, Budapest is.
A 2020. évi nagydíjak és védjegyhasználatok megyénkénti megoszlása:
(azon esetekben, ahol egy pályázat több helyen is szerepel, ott a tevékenység több helyen zajlik)
Megye

Békés

Pályázatok
száma
megyénként
5 (4+2x0,5)

%

Pályázatok megnevezése

13
ALFÖLDI-HÚS Zrt.:
Alföldi Mangalica termékcsalád;
Deka Union Kft: Bivalyhúsos termékcsalád;
Gourmet Prémium csirkemell-sonka termékcsalád
Gallicoop Zrt.: Nagyi májas;
Gyulahús Kft.: Gyulai Adalékmentes Szárazkolbász;
Szarvasi Agrár Zrt.: Cervinus keménysajt termékcsalád
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Megye

Borsod-AbaújZemplén

Pályázatok
száma
megyénként
0,5

%

Pályázatok megnevezése

1,3
BEF-HUMAN Consulting Kft.:
MÓZSI Padlizsánkrémek termékcsalád

Budapest

16 (14+4x0,5)

41
Andrea Kft.:
Többméretes baba és gyermekruhák a fenntartható környezetért;
Balázs-Diák Kft.:
Trianon 100 digitális oktatóanyag;
BEF-HUMAN Consulting Kft.:
MÓZSI Padlizsánkrémek termékcsalád;
CO-OP Hungary Zrt.: Coop Jót jó áron Bolognai mártás,
Coop Jó nekem Kakaós étbevonatú desszert rúd,
Coop Jót jó áron Paprikás szalámi és Téliszalámi;
ExVÁ Kft: Nagyteljesítményű precíziós digitális gázkeverő;
Precíziós digitális gázkeverő; Gyújtószikravizsgáló berendezés
gyújtószikramentes áramkörökhöz
Fenstherm Future Zrt.:
Fenstherm Future (Proﬁne 76 AD) termékcsalád;
Grabowski Kiadó Kft.: Future Store Innovations – A Jövő Áruháza;
Herbadoctor Kft.: Herbadoctor Magnéziumos termékcsalád
Jó Hentes Kft.:
Gourmet Prémium Csirkemell-sonka termékcsalád;
Gourmet Hamburger húspogácsa
és Grill & Fun marha hamburger húspogácsa :
Lidl MO Ker. Bt.: Bock Villányi Cultus Cuvée száraz vörösbor,
Hazánk Kincsei gyorsfagyasztott lángos tészta,
Hazánk Kincsei Szatmári Szilvalekvár;
Natics Laboratoires Kft.: NATICS C20 C-PEPTIDE C-vitamin szérum
Normafa-Panoráma Bt.: Etalon Party szerviz

CsongrádCsanád

4

10,2
DÉLKERTÉSZ: Snack paradicsomfélék termékcsalád
Natural Immune Control System Zrt:
Medium-term Product étrendkiegészítő termékcsalád
Sole Mizo Zrt: MIZO sajt termékcsalád;
MIZO tej termékcsalád

Győr-MosonSopron

2

5
Dent-Art Technik Kft.: Dental Aerosol Exhaustor Elszívófej
Győri Likőrgyár Zrt.: Pannonhalmi Pálinkárium Likőr Termékcsalád
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Megye

Hajdú-Bihar

Pályázatok
száma
megyénként
2

%

Pályázatok megnevezése

5,2
Aqua-Plastech Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.:
Házi mofetta (CO2 Doctor)
Hajdúhús2000 Kft.:
CÍVIS eredeti Debreceni Pároskolbász termékcsalád

Heves

1,5

4
Emerson Automation Fluid Control & Pneumatics Hungary Kft.
(volt Aventics Hungary Kft).: 3/2 pneumatikus szelep, 565 sorozat
Fenstherm Future Zrt.:
Fenstherm Future (Proﬁne 76 AD) termékcsalád;

Nógrád

0,5

1,3
Szalai Ferenc ev.: Mátrai Bivalyrezervátum Bivalyhúsos termékcsalád

Pest

3

8
AGM Beton Zrt.:
Nagyméretű, kútsüllyesztéssel kialakított innovatív négyszögakna
Saint Gobain Hungary Kft.: weberNEON termékcsalád;
Terék József: Tárogató Hungarikum Koncert

Somogy

1

2
Yamuna Kft.:
PRESTIGE by Yamuna termékcsalád vízhiányos érett bőrre

SzabolcsSzatmár-Bereg

3,5

9
Herbadoctor Kft: Herbadoctor Magnéziumos termékcsalád;
Honey Hill Kft.:
Nap Királynője bőrﬁatalító arckrém;
Panyolai Szilvórium Zrt.:
Panyolai Misztikum termékcsalád;
Szatmári Konzervgyár Kft.:REGE Gyümölcsbefőttek termékcsalád

Összesen:
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39

100
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2020. évi díjazott pályázatok megyénkénti megoszlása
Megye
Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén
Budapest
Csongrád-Csanád
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Összesen:
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Pályázatok száma (db)
5
0.5
16
4
2
2
1.5
0.5
3
1
3.5
39

%
13
1.5
41
10
5
5
4
1,5
8
2
9
100
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Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat a gazdaság több területéről adott módot a pályázók megmérettetésének.
A beérkezett és díjazott pályázatok bizonyították is, hogy változatos témákban végeznek kiemelkedő munkát.
A bírálásnál minden esetben kiemelt fontossággal bírt az energiahatékonyság, a környezettudatosság. A díjazott pályázatok köre jól mutatta a fogyasztói, illetve a keresleti-kínálati trendek, igények mozgását. A pályázatokat vizsgálva megállapítható, hogy szinte minden pályázat az informatika valamilyen alkalmazását használta.
Megﬁgyelhető volt ez olyan klasszikus csoportnál is, mint az élelmiszerek.
A 2020. évben az Érték és Minőség Nagydíjat elnyert pályázatok pályázati főcsoportonkénti megoszlása
Pályázati Főcsoportok
Ipari gépek, berendezések; háztartási, irodatechnikai eszközök, berendezések
Ruházati termékek és kiegészítők
Kozmetikai termékek
Építési termékek, energiahatékonysági építési termékek
Mezőgazdasági- és élelmiszer termékek (friss és feldolgozott formában, beleértve
az alkoholmentes és alkohol tartalmú italokat, étrend-kiegészítőket, különleges táplálkozási
igényt kielégítő élelmiszereket, kézműves élelmiszereket, gyógyteákat)
Orvosi eszközök (aktív orvosi eszközök is), orvosi műszerek
Az emberi egészséget és biztonságot segítő termékek, eszközök és szolgáltatások
Oktatási, képzési, továbbképzési, nevelési módszertan és tevékenység
Kulturális-, szakmai rendezvények, sportesemények, múzeumi programok, szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások
Összesen (Pályázott főcsoportok: 10)

Pályázatok
száma (db)
3
1
3
3
22

1
2
1
1
2
39

Minden díjazott pályázat kiemelkedő és iránymutató munka, a pályaművek mindegyike rendelkezett újdonságelemmel. Céljuk volt, hogy bemutassák kiemelkedő színvonalú, magas szellemi értékeket képviselő termékeiket szolgáltatásaikat, melyeknél fontos szempontként jelent meg a fogyasztók, felhasználók mind magasabb
szintű kiszolgálása, hogy ezzel is befolyásolják a tudatos választási kultúra fejlesztését.
A számokat megﬁgyelve megállapítható volt, hogy az élelmezéshez kötődő pályázatok továbbra is a légnépesebb csoportot képviselték. Az új védjegyhasználók közel 56%-a ebből a körből került ki. A kitüntetett élelmiszerek mindegyike különös hangsúlyt helyezett az egészséges táplálkozásra, nem tartalmaznak káros összetevőket, allergén anyagokat. Figyelnek a különleges táplálkozást igénylők gondjainak megoldására és mindezeket
oly módon valósítják meg, hogy az ízélmény se károsodjon.
Az étrend-kiegészítők pályázatai megmutatták, hogy e témakörben is lehet kiemelkedően magas színvonalon
létrehozni a természet lehetőségeit mind jobban kiaknázó termékeket, amelyek segítséget jelentenek az egészség és jobb közérzet eléréséhez.
Az ipari gépek és berendezések témakörében rendkívül magas színvonalú, kiemelkedő export lehetőséggel
bíró pályázatok érdemelték ki a védjegyhasználatot és kitüntető címet.
A kozmetikai termékekhez tartozó pályázatok mindegyikének sikert hozott a megmérettetés. A környezetkímélő megoldásokkal előállított, igényes, praktikus és környezetbarát eszközökbe csomagolt díjazott termékek
mindegyikére jellemző, hogy vitaminokkal és ásványi anyagokkal dúsítottak. Kizárólag természetes, minőségi
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alapanyagokat használnak, amelyek szigorúan mentesek mindenféle kőolajszármazéktól, káros vegyi anyagtól
és megfelelően ápolják a bőrt. A díjazottak gyógynövények és természetes anyagok alkalmazásával olyan készítményeket mutattak be, amelyek különböző – nem csak egészségügyi, hanem a kor előre haladtával kialakult
– problémák enyhítésében is eredményesen használhatók.
Komoly művészeti élményt adó pályázat mutatta be az egyik legfőbb magyar zenei jelképet, a tárogatót, annak
sokoldalú megszólalásának lehetőségeit a hazai és nemzetközi bemutatkozások alkalmával. Megismerhetővé
vált a 125 évvel ezelőtt megreformált magyar hangszer virtuozitása a klasszikus zene, autentikus népzene, magyar nóta, cigányzene, valamint különböző könnyűzenei műfajok ismert dallamain keresztül.
Sikeresen pályázott olyan digitális oktatási anyag, mely igazán aktuális, hiszen a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójára készült elsősorban diákok számára a történések megismeréséhez és megértéséhez.
A tudományos igényességgel, közérthető módon készített interaktív digitális anyag könnyen beilleszthető az
általános és középfokú oktatás tanrendjébe.
A rendezvényszervező cég munkája oroszlánrészben határozza meg egy esemény sikerét és rangját. A győztes
pályázatot benyújtó, a magas színvonalú, teljes körű rendezvényszervezés és catering munka során mindig arra
törekszik, hogy a rendezvényszervezést és a catering szolgáltatást a modern technikai lehetőségek maximális
kihasználásával a lehető legmagasabb színvonalon szolgáltassa, döntésének helyességét bizonyítja a folyamatosan bővülő megbízások száma.
Díjazottaink között szerepelt a pályázó által kifejlesztett forradalmian új, és egyedi, szabadalommal védett
módszere és eszköze. Az érbetegségek egyik leghatékonyabb kezelési formáját oly módon alkotta újra, amely
nem helyhez kötött, bárki, bárhol használhatja, egyénileg, akár a saját otthonban kúraszerűen is.
Az építőipari pályázatokon kívül is megﬁgyelhető minden esetben a klímabarát és az energia-hatékony megoldásokra való törekvés, illetve olyan termékek, elgondolások felértékelődése, melyek hosszútávon fenntartható
fejlődést, magas életminőséget, reális nemzetgazdasági szintű megtakarítást eredményeznek. Több olyan magas
színvonalú pályázat érkezett, amelyek egészen biztosan részesei lesznek hazánk jövőbeni gazdasági sikereinek.
Az ember, az emberközpontú szociális gondolkodás jellemzi a díjazott pályázatokat. A díjazott pályázatok kiemelkedő tudást halmoztak fel – sok elgondolkodtató újdonságelemet is bemutatva –, méltán gyarapítják a
győztesek táborát, öregbítik az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy jó hírét
A pályaművek benyújtói dokumentációikban törekedtek a széles körű és korrekt bemutatkozásra, a benyújtott
és díjazott pályázatok több mint 90%-a gondosan megszerkesztett, esztétikailag is kiemelkedő munka volt. A
közölt információkat olvasva biztosak lehetünk, hogy a magyar gazdaságnak sikerül megvalósítani növekedési
stratégiáját és export törekvéseit.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázaton sikerrel szerepelt pályázók és pályázatok számára, teljesítményük elismeréséül a Kiírói Tanács és a kiírók külön-külön, valamint különböző cégek, főhatóságok, civil szervezetek
további értékes különdíjakat ajánlottak fel.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsának különdíjai:
A Kiírók Tanácsa által alapított hagyomány-teremtő Vállalkozási Nívódíj elismerést azon gazdálkodó szervezetek érdemelhetik ki, amelyek bizonyítottan hosszú ideje kiemelkedő színvonalú értékeket állítanak elő. Fejlesztéseikkel, innovációikkal is hozzájárulnak a gazdaság fejlődéséhez, piaci munkájukkal tartósan öregbítik a
magyar gazdaság jó hírét. A Nívódíjat magyar és angol nyelvű elismerő díszoklevél, valamint a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea tanúsít.
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A környezet védelmének, a föld ökológiai egyensúlya megőrzésének, a fenntartható civilizációs fejlődés biztosításának ösztönzésére a Kiírók Tanácsa megalapította az Érték és Minőség Energiahatékonyságért és
Környezetvédelemért Nívódíjat. A Nívódíjat azon megoldások, termékek, illetve rendszerek nyerhetik el,
amelyek mérhető módon hozzájárulnak a szén-dioxid kibocsátás csökkenéséhez, az energiatudatos környezet
alakításához, fejlesztéséhez. A kitüntetést magyar és angol nyelvű elismerő díszoklevél, valamint a Hollóházi
Porcelánmanufaktúra Kft. alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea tanúsít.
A Kiírók Tanácsa hagyományteremtő céllal megalapította az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Innovációért Nívódíjat. A Nívódíjat azon megoldások, termékek, illetve rendszerek alkotói nyerhetik el, akik pályázatuk
újdonság értékével tárgyévben kiemelkedően mutatták meg a hazai alkotóerőben rejlő kreativitást a magyarországi vállalkozói kultúra tükreként. A kitüntetést magyar és angol nyelvű elismerő díszoklevél, valamint a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea tanúsít.
A Kiírók Tanácsa hagyományteremtő céllal megalapította az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Digitalizációért Nívódíját. A Nívódíjat a XXI. század technológiájának kiemelten kreatív alkalmazásáért, az élet minőségének javítása és megóvása céljából bemutatott pályázat érdemelheti ki.
A kitüntetést magyar és angol nyelvű elismerő díszoklevél és a Hollóházi Porcelángyár Kft. alkotógárdája által
készített egyedi iparművészeti trófea tanúsít.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Év Felfedezettje különdíjat olyan vállalkozás érdemelheti ki, amelyik
pályázatában kiemelten kezeli a helyi természeti értékek felhasználásával az ember jobb közérzetének elősegítését, magas minőségi színvonalú termékekkel vagy szolgáltatással, kiemelkedően igényes pályázati dokumentáció összeállításával.
A kitüntetést magyar és angol nyelvű elismerő díszoklevél és a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea tanúsít.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kommunikációért Nívódíjat az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat
Kiírói Tanácsa ítéli oda annak a nyomtatott vagy elektronikus médiumnak, amely megítélése szerint a kiírás
évében a legtöbbet tett a kiemelkedő minőségű értékek bemutatásáért, ezen belül az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer népszerűsítéséért. Az elismerés tényét saját kommunikációjában használhatja. Az Érték
és Minőség Nagydíj Kommunikációért Nívódíj elismerést Sárkány Gábor graﬁkus művész által tervezett egyedi
Díszoklevél és a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. alkotógárdája által készített egyedi trófea tanúsít.
Továbbá értékes különdíjakat adományoztak a kiírók külön-külön is: a DIAMOND Szervezőiroda Bt., a Hajnal
Húskombinát Kft., valamint a SZÁM-PONT Számítástechnikai és Oktató Központ Kft.
Szintén különdíjat ajánlott fel a Communautrade-Europe Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.; az Élelmiszervállalkozók Versenyképességéért Egyesület; a Sérültek.hu Magazin; a Health-ness Prevenció-promóciós, Rehabilitáció-segítő, Oktatási és Jótékonysági Alapítvány; a Tudományos Újságírók Klubja.
Őszintén reméljük, hogy győzteseinknek nem csak a hazai, hanem a nemzetközi piacokat is sikerül meghódítaniuk. Hisszük és valljuk, hogy az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy hathatós segítséget jelent a minőségi magyar termékek exportja során, hiszen bebizonyosodott, hogy tőlünk nyugatabbra, a fejlettebb gazdaságú
országok vállalkozásai nem csak fontosnak, hanem sikereik meghatározójának tartják, hogy valamilyen tanúsító
védjeggyel hívják fel a ﬁgyelmet kiválóságukra.
A koronavírus-járvány utáni gazdasági élénkítésben széles társadalmi összefogásra van szükség, nemcsak a
gazdálkodóknak, hanem a tudományos élet szereplőinek, a művészek, sőt önkéntesek szerepvállalása is elengedhetetlen. Tisztába kell lenni, hogy a gazdasági élet szereplői példátlanul értékes környezeti-, gazdasági-,
társadalmi szolgáltatásokat nyújtanak Az Érték és Minőség Nagydíj mérce és útmutató az eligazodásban.
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy biztonságot és erőt sugároz! Feltüntetése méltán biztosítja viselőjük számára a pozitív megkülönböztetést, szimbolizálja a magyar gazdaság halhatatlanságát, népszerűsíti Magyarország legfontosabb kincsét, a szürkeállomány teljesítményét.
(Kiss Károlyné Ildikó, Horváth László Tibor)
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